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Zwiększ
UstawZmniejsz

Formularz
Ogłoszenie nr 500005680-N-2017 z dnia 28-07-2017 r.
Wolsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 555617-N-2017
Data: 24/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 97077342600000, ul. ul.
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

Wschowska 3, 64200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 68 347 73 00, 347 73 63, e-mail

Strona główna

przetargi@spzozwolsztyn.pl, faks 683 842 590.

Moje ogłoszenia
Nowe

Adres strony internetowej (url): www.spzozwolsztyn.pl

Zamawiający

Przeglądaj
Nowe formularze
(publikowane od 04.05.2017
r.)
Koncesje
Koncesje
Ogłoszenia BZP
Przeglądaj
Przeglądaj nowe
(publikowane od 04.05.2017
r.)
Pozostałe
Zmień hasło
Wyloguj
WebService
WebService - opis
WebService - link

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne:
www.spzozwolsztyn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Dostawa stanowisk do pielęgnacji noworodka wraz z lampami ogrzewczymi dla SPZOZ w
Wolsztynie
W ogłoszeniu powinno być: Dostawa: zadanie I: stanowisk do pielęgnacji noworodka zadanie II: lamp ogrzewczych
noworodkowych dla SPZOZ w Wolsztynie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 3)
W ogłoszeniu jest: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowisk do pielęgnacji noworodka wraz z lampami
ogrzewczymi dla SPZOZ w Wolsztynie”, PN/15/2017", Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie
nowych stanowisk do pielęgnacji noworodka z lampami ogrzewczymi wraz z instalacją, z przeszkoleniem personelu
w zakresie obsługi. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania minimalne opisane w załącznikach
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nr 2 (parametry techniczne) i 3 (formularz asortymentowo-ilościowo - cenowy) do SIWZ. Podane parametry są
parametrami granicznymi. Tak określony przedmiot zamówienia nazwany będzie dalej przedmiotem zamówienia/
przedmiotem umowy/stanowiskami noworodkowymi. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, b) Zamawiający na dostarczony przedmiot zamówienia wymaga minimum 24 miesięcy
okresu gwarancji liczonych od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania. c)
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, który został zakwalifikowany jako wyrób medyczny spełniał
narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane
przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 20.maja, 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), d) Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był
zgodny z wymogami opisanymi przez Zamawiającego. Warunki realizacji zamówienia: a) Dostawa przedmiotu
zamówienia wraz z ich montażem i uruchomieniem w terminie do maksymalnie 6 tygodni od daty podpisania
umowy. b) Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. c) Miejscem dostawy i montażu przedmiotu
zamówienia jest Oddział Neonatologiczny w Budynku „F” szpitala, mieszczący się przy ul. Wschowskiej 3.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 niezależne części/zadania. I zadanie:
dostawa stanowisk do pielęgnacji noworodka; II zadanie: dostawa lamp ogrzewczych noworodkowych dla SPZOZ w
Wolsztynie”, PN/15/2017", Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu wraz z instalacją, z
przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi. 4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania
minimalne opisane w załącznikach nr 2 (parametry techniczne) i 3 (formularz asortymentowo-ilościowo - cenowy)
do SIWZ. Podane parametry są parametrami granicznymi. Tak określony przedmiot zamówienia nazwany będzie
dalej przedmiotem zamówienia/ przedmiotem umowy. noworodkowymi. Wymagania szczegółowe dotyczące
przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) Zamawiający na dostarczony przedmiot zamówienia wymaga
minimum 24 miesięcy okresu gwarancji liczonych od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu zamówienia
do użytkowania. c) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, który został zakwalifikowany jako wyrób
medyczny spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP,
posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 20.maja, 2010r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), d) Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot
zamówienia był zgodny z wymogami opisanymi przez Zamawiającego. Warunki realizacji zamówienia: a) Dostawa
przedmiotu zamówienia wraz z ich montażem i uruchomieniem w terminie do maksymalnie 6 tygodni od daty
podpisania umowy. b) Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. c) Miejscem dostawy i montażu
przedmiotu zamówienia jest Oddział Neonatologiczny w Budynku „F” szpitala, mieszczący się przy ul. Wschowskiej
3.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
zrealizował lub realizuje:

co najmniej 2 dostawy stanowisk do pielęgnacji noworodka (wraz z montażem) o

wartości co najmniej 100 000 zł brutto każda; Ocena przedmiotowego warunku nastąpi na zasadzie kryterium
spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu, a następnie potwierdzonych w
dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 2.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie
warunków uczestnictwa, o których mowa w Rozdziale 5. pkt. 1 ppkt 2. Natomiast brak podstaw wykluczenia
wykazuje każdy z członków konsorcjum odrębnie. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
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polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Zamawiający
ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. 7. Jeżeli zdolności
techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale
5. pkt. 1 ppkt 2.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie): zrealizował lub realizuje: zadanie I: co najmniej 2 dostawy stanowisk do pielęgnacji noworodka (wraz z
montażem) o wartości co najmniej 100 000 zł brutto każda; Zadanie II: co najmniej 2 dostawy ogrzewaczy
noworodkowych (wraz z montażem) o wartości co najmniej 50 000 zł brutto każda; Ocena przedmiotowego warunku
nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu, a
następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy muszą łącznie
wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w Rozdziale 5. pkt. 1 ppkt 2. Natomiast brak podstaw
wykluczenia wykazuje każdy z członków konsorcjum odrębnie. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. 6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy
Pzp. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
Rozdziale 5. pkt. 1 ppkt 2.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 2017-08-02, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: 2017-08-04, godzina: 12:00
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